
 

Nieuwsbrief 22 - februari 2016  
 

In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen:  

- Van het Bestuur  

- 18 februari in de Westerkerk 

- Buurtborrel  

- Koffie-inloop  

- Thuis in de Buurt Groepsactiviteiten  

- … en ander (buurt) nieuws  

 

 

Beste Stadsdorpers,  

 

Van het Bestuur  

Donderdag a.s. is het al 18 februari en dus de eerste bijeenkomst in de Westerkerk van StadsdorpBuurt7 

dit jaar. We houden het dit keer algemeen, maar tegelijkertijd ook buurtgericht. Carin Giesen gaat het 

hebben over haar onderzoek naar plekken waar je bij elkaar kunt komen en waar je je prettig voelt, waar 

je graag komt. Het is heel toepasselijk als je kijkt naar de initiatieven in de buurt, vooral met betrekking 

tot de ruimte onder de Torensluisbrug. Hoe zorg je ervoor dat je met alle partijen een fijne ruimte creëert 

waar iedereen zich thuis voelt, waar de buurt zich bij betrokken voelt en graag aan mee werkt? Welke 

regels hanteer je hiervoor? Heeft u ideeën over regels en voorwaarden mail het ons dan kunnen wij hier 

rekening mee houden. Terugkerend naar 18 februari, meld u aan, want we willen graag weten op hoeveel 

mensen we ongeveer kunnen rekenen. Altijd handig voor het regelen van de koffie en thee en niet te 

vergeten de borrel na afloop, waar je met elkaar kunt praten, waar statafels staan voor nieuwe initiatieven 

binnen het stadsdorp, maar ook bijvoorbeeld binnen de Bergstraat. Nieuwsgierig geworden? Kom dan 

vooral donderdagmiddag langs!  

 

Schrijf ook alvast donderdag 21 april in uw agenda. Dan wordt de jaarlijkse Algemene Leden 

Vergadering gehouden van StadsdorpBuurt7, waarbij we ook een carrousel houden van alle activiteiten 

die binnen het stadsdorp plaats vinden. De ALV zal ook gehouden worden in de Westerkerk en wel van 

16.00-18.00 uur. U hoort er ongetwijfeld nog meer over via de Nieuwsbrief. 

Trefpunt in de Buurt: inspirerende voorbeelden 

Wanneer: 18 februari  

Tijdstip: van 17.00-19.00 uur 
  Vanaf 16.30 uur bent u welkom en kunt u nog even een kopje koffie of thee drinken. Om  

  17.00 uur begint het programma.  

  Het programma duurt tot 18.00 uur. Daarna borrel tot 19.00 uur. 

Waar:  in de Westerkerk. U kunt via de hoofdingang van de kerk naar binnen. 

Aanmelden: via activiteiten@stadsdorpbuurt7.nl of via 06-46 25 64 12. 

 

 

 

 

 

►►►►►►►►►►►►►►►►► 

Agenda 

18 februari   ►Trefpunt in de Buurt, Westerkerk 

Aanmelden: activiteiten@stadsdorpbuurt7.nl 

29 februari  ► Buurtborrel 

10 maart  ► Koffie-inloop 

21 april  ► ALV StadsdorpBuurt7 

Voor de bijeenkomst van 18 februari hebben we iemand nodig die in de 

Nieuwsbrief een verslag van deze middag wil maken. Wie biedt zich aan?  
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Carin Giesen geeft tijdens deze bijeenkomst een inleiding met als titel: Trefpunt in de Buurt. Inspirerende 

voorbeelden. 

Aan de hand van de analyse van een bruisend dorpscafé in Wijk aan Zee (*) en enkele andere 

onderzochte voorbeelden (**), gaat ze in op de voorwaarden voor het welslagen van een 

ontmoetingsplek. Hoe krijg je een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is, waar je bekenden 

tegenkomt maar waar ook mensen die niemand kennen, zich op hun gemak voelen, in gesprek raken en 

meedoen?  

Na dit verhaal is er ruimte voor discussie over de vraag: wat kan het stadsdorp leren van deze inzichten?  

 

Carin is psycholoog, was o.a. universitair docent-onderzoeker en is sinds enige tijd 

zelfstandig onderzoeker. Ze is lid van Stadsdorp Rivierenbuurt.  

 

(*) zie haar boek: Sonnevanck. Thuis in een openbaar lokaal. 

(**) zie haar serie websiteartikelen Levendige Ontmoetingsplekken en op 

www.eenzaam.nl 

 

Tijdens de borrel na afloop, kunt u ook kennismaken met drie nieuwe initiatieven voor 

activiteiten. Zie verder onder de Thuis in de Buurt Groepsactiviteiten. 

 

Buurtborrel 

De volgende buurtborrel is op maandag 29 februari – schrikkeldag! Misschien wilt u wel blijven eten. Er 

is een dagmenu voor €16,50 en tot nu toe is het eten erg lekker. 
 

 Ontmoet elkaar bij de volgende buurtborrel  

 Op maandag 29 februari tussen 17.00 en 19.00 uur.  

 Bij Maximiliaan van Die Port van Cleve,  

 hoek Nieuwezijds Voorburgwal-Molsteeg. 

 

Koffie-inloop  

De eerstvolgende keer dat we met elkaar koffiedrinken en bijpraten is op 

10 maart (de tweede donderdag van maart), bij café Hegeraad. De koffie-inloop 

is van half 11 tot 12 uur, Noordermarkt 34. 

 

Thuis in de Buurt Groepsactiviteiten  
 Nieuwe initiatieven 

Tijdens de bijeenkomst op donderdag 18 februari zullen drie nieuwe initiatieven van het stadsdorp 

gepresenteerd worden tijdens de borrel. Er zullen statafels en initiatiefnemers zijn voor het oprichten van 

een 2
e
 Leeskring, voor een Museumkring en eentje voor samen zingen/samen muziek maken. Bovendien 

is er een statafel voor buurtinitiatief De Naaister. U kunt hier meer over lezen onder … en ander (buurt) 

nieuws 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►►►►►►►►►►►►►►►►► 

Zingen lijkt me erg leuk, dus ja ik meld 

mij aan. Het is wel zo dat ik niet erg 

klassiek ben ingesteld wat zingen betreft. 

Een senioren rockband lijkt mij erg leuk. 

Of beatle liedjes zingen, dat soort werk. 

  

Ik hoor graag, 

 

Wie is evenals wij, geïnteresseerd in jonge 
schrijvers en debutanten. En wil meedoen 
met onze leeskring, die zich met name richt 
op het nieuwe in de literaire wereld.  
Mail dan naar: Lantingahl@live.nl 
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 Wij wandelen  

Engelse landschappen in Oost: Het gaat om de drie parken …  

Op zondag 14 februari was dit dus het plan. Maar het werd op de zaterdag ervoor 

afgeblazen vanwege het weer. Toen ik op zondagmorgen naar buiten keek, leek 

ons dat een heel juiste beslissing geweest. Er komt nog een nieuwe datum voor  

deze leuke wandeling. 

 

 Cultuurburen 

Op 2 februari trad Simone Kleinsma in het Delamar theater op met begeleiding 

van een prima pianist: Bernd van den Bos. Haar stem is zowel in de hoogte als 

heel laag prachtig en haar tekst is altijd prima verstaanbaar, al vonden wij dat ze 

zich een enkele keer een beetje overschreeuwde. 

Ze zong vertalingen van liedjes van Aznavour, Serge Lama en ook teksten van 

Marco Borsato, Ivo de Wijs en de Israëlische zangeres Noa. 

Simone heeft ook een komisch talent dat ze met volbloed Amsterdams accent mooi wist te tonen. 

We hadden een echt avondje uit in het Delamar theater. (verslag Henny Potman). 

 

Werkgroepen Wonen en Zorg – een verslag 

Op 4 februari vond de eerste (gezamenlijke) bijeenkomst plaats van de Werkgroep Wonen en de 

Werkgroep Zorg. Er werd begonnen met een rondje vragen: wat heeft je bewogen om je op te geven voor 

deze werkgroepen en wat zou je willen bereiken, wat zijn je verwachtingen? 

 

Met betrekking tot wonen:  

Men is geïnteresseerd om mee te denken over mogelijkheden om binnen het Centrum, liefst binnen de 

eigen buurt, een betaalbare, meer op de oudere leeftijd aangepaste woning te vinden. Veel ouderen wonen 

in een monumentaal huis, waar aanpassingen onmogelijk of veel te duur zijn.  

 

 

 

 

 

Met betrekking tot zorg: 

Kijken of en hoe er duidelijkheid geschapen kan worden in de buitengewoon ingewikkelde doolhof van 

zorgvoorzieningen.  

 

 

 

 

 

Besproken is ook het voorstel van de Academie van de Stad: interviews door studenten. Een verslag 

hiervan is op te vragen bij Janneke Doreleijers. Er zijn al twee mensen die zich hiervoor op gaan geven. 

 

Tijdens de bijeenkomst werd een zeer informatieve presentatie gegeven door Jasper Klapwijk (expert op 

het gebied van wonen en zorg) over StadonderDak, zorgcoöperaties in Brabant en meer van dergelijke 

initiatieven. Heel inspirerend. Hij gaf ook nog de website alleszelf.nl door: langer en beter zelfstandig 

wonen. Tot op de hoogste leeftijd.  

 

De groepen komen nog een keer gezamenlijk op 15 maart van 10.30-12.30 uur bij elkaar, weer in café 

Hegeraad aan de Noordermarkt. José van den Berg (kwartiermaker zorg Centrum West) zal dan aanwezig 

zijn om haar kennis met de groepen te delen.  

 

 

 

►►►►►►►►►►►►►►►►► 

In park Frankendael kun 

je even zitten: 

 

Resultaat: Informatie verzamelen op het gebied van wonen op leeftijd en deze beschikbaar stellen 

voor het stadsdorp, op de website of anderszins en onderzoeken wat er op dit gebied aan activiteiten 

en initiatieven gaande is in andere stadsdorpen en binnen het overkoepelende stadsdorpnetwerk.  

Resultaat: informatie inwinnen op dit gebied en dat beschikbaar stellen voor het stadsdorp, op de 

website of anderszins. Ervaring met inlichtingen inwinnen bij het sociaal loket van een van de 

aanwezigen was niet bepaald positief. 
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… en ander (buurt) nieuws 

Uitnodiging Buurtsponsorborrel - Bergstraat 

De bewoners van de Bergstraat realiseren als burgerinitiatief het beeld De Naaister. Het 

beeld markeert de omslag van de Bergstraat met honderden jaren prostitutie en de nodige 

verloedering naar een aantrekkelijke straat met groen. Om het goede nieuws te vieren wordt 

iedereen uitgenodigd voor een Buurtsponsorborrel in de Bergstraat! Op 

20 februari 16-19 uur bent u welkom op de horizontale skihelling van de 

Bergstraat met het thema Après-ski. Spreek met buurtgenoten bij de ketel 

Glühwein en hang je sokken te drogen bij het vuur! Neem straatgenoten 

en buurtvrienden mee. Laat in verband met de voorbereidingen ajb weten met hoeveel 

mensen je komt op bergstraatnaaister@gmail.com. Graag tot de 20
e
 in de Bergstraat! 

Frank Evelein, voorzitter burgerinitiatief De Naaister is ook aanwezig op 18 februari in de Westerkerk 

waar hij een statafel heeft en meer informatie kan geven over dit buurtproject. 

 

Wandelinitiatief voor ouderen 

In maart gaan er 3 nieuwe wandelgroepen van start in 3 gebieden. De wandelgroepen gaan wekelijks 

plaatsvinden en zijn voor ouderen. Deelname is gratis!  

Men is hiervoor op zoek naar deelnemers maar ook naar vrijwilligers die de deelnemers een arm zouden 

kunnen bieden. Of b.v. een rolstoel zouden willen duwen zodat ook deze doelgroep mee kan.  

 

Het gaat om de volgende locaties en dagen: 

Gebied West: Reel activiteitencentrum 

Startdatum:  woensdag 2 maart 

Tijdsduur activiteit: 15.30 tot 16.30 uur 

Locatie:  Reel activiteitencentrum, Tussen de Bogen 16 

 

Gebied 1012: Singelkerk 

Startdatum:  dinsdag 1 maart 

Tijdsduur activiteit: 13.00 tot 14.00 uur 

Locatie:  Singelkerk, Singel 452 

 

Gebied Oost: dr. Sarphatihuis 

Startdatum:  dinsdag 8 maart 

Tijdsduur activiteit: 15.00 tot 16.00 uur 

Locatie:  Dr. Sarphatihuis, Roetersstraat 2 

Opgave voor deelneming en vrijwilligers: yvonne.schoenmaker42@gmail.com, Sciandri 

Sportmanagement. 

 

Huisdier zoekt Oppas Oma’s en Opa’s in Amsterdam Centrum 

Stichting OOPOEH breidt zich uit en intensiveert de samenwerking met het 

stadsdeel en maatschappelijke organisaties in het Centrum. Op de site 

www.oopoeh.nl kunnen baasjes en 55-plussers, die af en toe op een huisdier willen 

passen, elkaar vinden.  Wilt u ook wel eens op een lieve hond of poes passen? Neem 

dan contact op met Stichting OOPOEH. 

 

Dé nationale liever thuis! Beurs 20 t/m 23 februari 2016 

Op dé nationale liever thuis! beurs maak je kennis met een grote gevarieerde groep van aanbieders die je 

laten zien wat er allemaal mogelijk is om comfortabel, veilig en met plezier thuis te blijven wonen. Het 

aanbod is enorm divers, van domotica tot gezonde voeding en van medicijnhorloges tot badkamers met 

comfort. Voor meer informatie: http://lieverthuis.info/events/praktische-informatie/nationale-beurs/ 

Locatie: RAI Amsterdam, Ingang hal 5, Europaplein, 1078 GZ Amsterdam 

 

Heeft u een hulpvraag, wilt u hulp bieden of wilt u samen met iemand iets ondernemen?  

Stuur uw verzoek naar contact@stadsdorpbuurt7.nl en uw vraag wordt opgenomen in 

onze nieuwsbrief. U kunt ook bellen naar 06 – 46 25 64 12.  
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